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editors des del CRAI 
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RCUB 

 

 Portal que recull revistes 
científiques de qualsevol 
àmbit temàtic editades o 
coeditades per la UB. 
RCUB és un projecte 
desenvolupat pel CRAI i 
que utilitza el programari 

de codi obert OJS. 
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RCUB: breu història 

 

 

 
   2006 neix RACO (precedent) 
 2010 s’instal·la OJS en fase de proves 
 2011 s’inaugura RCUB amb 3 revistes: Critica penal y 

poder; Revista de educación y derecho i (Con)textos. 

 

http://revistes.ub.edu/index.php/CriticaPenalPoder
http://revistes.ub.edu/index.php/CriticaPenalPoder
http://revistes.ub.edu/index.php/RED
http://revistes.ub.edu/index.php/contextos/
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RCUB 

 

A febrer de 2015, RCUB, ofereix 27 revistes: 

 11 revistes d’humanitats i arts (literatura, art) 

 14 revistes de ciències socials (sociologia, 
antropologia, psicologia, dret, comunicació, 
educació, etc.) 

 1 revista de ciències experimentals (geologia) 

 1 revista de ciències de la vida (biogenètica) 
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Què fem al CRAI UP? 

 

suport, 
assessorament i 

formació en la gestió 
i l'edició de les 

revistes científiques 
en format electrònic 

atenció 
personalitzada 

als editors 

programari OJS + 
servidor de 

proves 
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Recomanacions 

 

 
Una de les línies 
d'actuació del CRAI UP és 
la d'ajudar a les revistes 
científiques de la UB a 
posicionar-se, tot 
guanyant qualitat, 
facilitant la seva integració 
a diversos índexs de 
valoració. 

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/43308
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Actuacions RCUB 

 

 

• Difusió a les xarxes 
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Actuacions RCUB 

 

 

 
• Estadístiques: mòdul gràfic d’estadístiques de consulta 

mensuals i per revista 

 
 

http://revistes.ub.edu/index.php/LSC/statisticCharts


1a Jornada RCUB per a editors de revistes científiques de la UB. 24 de febrer de 2015. Universitat de Barcelona. 

Novetats RCUB 

 

 

 
• Noves pàgines al web del CRAI: Avaluació de 

la producció científica 
 

http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/suport-investigador/avaluacio-produccio
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/suport-investigador/avaluacio-produccio/recursos
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/suport-investigador/avaluacio-produccio/recursos/estudis
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/suport-investigador/avaluacio-produccio/directoris
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/suport-investigador/avaluacio-produccio/indicadors-basics-qualitat
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/suport-investigador/avaluacio-produccio/indicadors-impacte
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Novetats RCUB 

 

 

 
• Preguntes més freqüents: document elaborat al 

CRAI UP a partir de les consultes dels editors 

 
 

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/63233
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Novetats RCUB 

 

 

 
• Butlletí de novetats 
 
 

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/63232
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Properes actuacions 

 

• Dialnet 

• canvi versió OJS 

• actualitzar la interfície 

• documents d’ajuda (ampliar) 

• coordinació xarxes CRAI 
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Les vostres inquietuds 

 

 

 

 

 

revistes@ub.edu  



 

 

 

Moltes gràcies! 
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